SÚBORY COOKIES
a informácie o ich používaní

ČO SÚ SÚBORY COOKIES?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa Vám uložia do počítača alebo Vášho mobilného zariadenia
(tablet či telefón) pri návšteve našej internetovej stránky www.branofitness.sk. Súbory sa ukladajú do
priečinku vo Vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a
nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle
informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.
Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť
používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a pri
nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používame dočasné a trvalé
cookies, dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies
zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým
ich ručne nevymažete.
PREČO NAŠA STRÁNKA POUŽÍVA SÚBORY COOKIES ?
Cookies používame, aby sme Vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako
aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google či Facebook.

AKÉ DRUHY SÚBOROV COOKIES POUŽÍVA NAŠA WEBOVÁ STRÁNKA ?
Okrem dočasných a trvalých používame ešte aj základné, prevádzkové, funkčné, reklamné a súbory
cookies tretích strán
Základné súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našej internetovej stránky a umožňujú
používanie základných funkcií. Sú to napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k
zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne.
Bez nich by sme nemohli poskytovať služby, ktoré tvoria základ našej internetovej stránky. Pokiaľ
tieto súbory cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod webových stránok.
Prevádzkové súbory cookies s ich pomocou zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako
používate našu internetovú stránku. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti
internetovej stránky ste klikli. Tieto súbory cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našej
internetovej stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto súbory cookies zakážete,
nemôžeme Vám zaručiť bezchybný chod našej internetovej stránky.
Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našej internetovej
stránky. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr.
rozloženie obsahu, výber lokality a p., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto
súborov cookies zisťujeme, či Vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z
vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto súborov

cookies záleží výhradne na Vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré
služby, ktoré by sme Vám mohli poskytovať.
Reklamné súbory cookies môžeme používať na našej internetovej stránke na zobrazenie obsahu a
reklám, ktoré sú prispôsobené Vašim záujmom. Tieto súbory cookies môžu zhromažďovať informácie
o Vašich zvyklostiach pri prehliadaní našej internetovej stránky. Môžu byť využité aj na rozpoznanie
vašej opätovnej návštevy. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našej internetovej stránke obsah a
reklamy, ktoré sú pre Vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale
aj obmedziť počet zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.
Súbory cookies tretích strán, na našej internetovej stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných
webových stránok. Preto môžu byť počas používania našej internetovej stránky vytvorené súbory
cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná internetová stránka
používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje
spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo
Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Naša stránka
nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto
tretie strany používajú súbory cookies prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania
súborov cookies týchto služieb.
AKO SI MÔŽEM UPRAVIŤ SÚBORY COOKIES V MOJOM PREHLIADAČI?
Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či
Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete
prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne
vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.
MÔŽEM ZABLOKOVAŤ UKLADANIE SÚBOROV COOKIES?
Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov
cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac
zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie súborov cookies v
každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.
Naša stránka rešpektuje Vaše rozhodnutie o akceptácií súborov cookies vo Vašom prehliadači.
Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

